فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانشراهبردی

سال هفتم ،شماره  ،92زمستان  ،6921صفحه 23 -74

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرماندهان راهبردی در راستای ارتقاء
توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز
داود غفوری ، 1طهمورث حسنقلی پور ،2مهدی خیراندیش ،3منصور مؤمنی
تاریخ دریافت69/52 /22 :
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تاریخ پذیرش69/50 /21 :

چکیده
با توجه به اهمیت باالی تقویت بخش غیر فیزیکی توان رزمی ،در این پژوهش تالش شد تا الگوی
مطلوب شایستگی فرماندهان راهبردی نظامی در راستای ارتقاء توان رزمی با رویکرد جنگهای
ناهمتراز طراحی شود .تحقیق بر اساس هدف ،توسعهای و از نظر نوع  ،كاربردی و روش آن آمیخته
است .الگوی مفهومی با مصاحبه با  12نفر از خبرگان ارائه شد .ابزار گردآوری دادهها  ،پرسشنامه
محققساخته بود( تأیید روایی و پایایی با روایی محتوا و آلفای كرونباخ) .اعتبارسنجی الگو با روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی در یگانهای مركز انجام و سئواالت و الگوی مفهومی با نرمافزار
پیاِلاِس آزمون شد .ابعاد بینشی ،فردی ،مرتبط با سازمان و محیط و بینفردی اولویت  1تا  4را
كسب كردند .توسعه شایستگیهای فرماندهان راهبردی نهاجا در بُعد بینشی نسبت به سایر ابعاد
میتواند به ارتقای توان رزمی نهاجا در بخش غیر فیزیکی بیانجامد.
کلید واژهها :الگوی شایستگی ،فرماندهان راهبردی ،جنگ ناهمتراز ،توان رزمی.

 1دانشجوی دكتری  -مدیریت منابع انسانی  -پردیس البرز ،دانشگاه تهران  ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول:
)ghafoori1391@ut.ac.ir
 2استاد ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران.
 3دانشیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران.
 4استاد ،گروه مدیریت  ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
داشتن توان رزمی برتر ،مهمتر ین شاخص برای محاسببه احتمبال پیبروزی در نببرد میبان دو نیبروی مبنظم
میباشد .تمام شیوه های تحلیل جنگ بر مقایسه توان رزمبی طبرفین نببرد اسبتوارند .بدرت رزمبی همبان
توانایی رزم میباشد و شامل تمامی روشها و تواناییهایی است كه موجبب انهبدام و یبا از هبم گسبیختن
نیروهای دشمن در زمان تعیینشده توسط یک نیروی نظامی میشود .فرماندهان ببر اسباس نیازمنبدیهبا و
ویژگیهای ابل تغییر صحنه نبرد كه دائماً با آن مواجه میباشند ،میتوانند با تركیب و بهكبارگیری هبر یبک
از عوامل و یا عناصر درت رزمی موجب شکست دشمن شوند (وزارت دفاع آمریکا.)155: 2556 ،
در جنگ ناهمتراز طرفهای درگیر در آن ،از حیث فناوری و تواناییهای نظبامی در جنبگ در یبک سبط
رار ندارند ،بههمین سبب روشهای مورد استفاده آنبان در جنبگ علیبه یکبدیگر ،متفباوت از هبم اسبت.
اینگونه جنگها ،شامل بهكارگیری رویکردهای غیر ابل پیشبینبی یبا غیرمتعبارف ببرای خنثبی نمبودن یبا
تضعیف وای دشمن و بهرهبرداری از نقاط آسیبپذیر او ،از طریق فنباوری غیر اببل انتظبار یبا روشهبای
مبتکرانه است (دانیالی .)4:1303،جنگهای ناهمتراز ببه فرمانبدهانی نیباز دارد تبا بتواننبد ببا بهبرهگیبری از
شایستگیهای خود ،تصمیماتی راهببردی در راسبتای بدرت تخریبب و دفباع ،كباهش تلفبات و تحقبق
راهبردهای نظامی اتخاذ نمایند (گرنگ.)105-166 :2555،1
یکی از كلیدیترین ابعاد مدیریت جنگهای ناهمتراز برخورداری از فرمانبدهانی شایسبته و برخبورداری از
توانمندیهای ذاتی و اكتسابی و مهارتها و ابلیتهایی است كه بتوانند این جنگها را بهطبور اربربخش و
كارا هدایت و فرماندهی كنند (هورتن.)324-390 :2555،2
با در نظر گرفتن تهدیدات فزاینده محیطی حال حاضر و با عنایت به عبدم وجبود مطالعبات نظبری ببرای
ارائه الگوی مدون و جامع از شایستگیهای فرماندهان راهببردی نهاجبا در راسبتای ارتقباء تبوان رزمبی ببا
رویکرد جنگهای ناهمتراز و وجود شکاف نظری در این حبوزه  ،بسبیار ضبروری اسبت تبا ببه یکبی از
مهمترین عوامل مؤرر در ارتقای توان رزمی یعنی فرماندهی سط راهبردی بیشازپیش پرداخته شود.
امر مدیریت و فرماندهی در خصوص سبازمانهبای دفباعی و نظبامی كشبور ببهویبژه ارتبش كبه مباهیتی
بحرانمدار دارند ،نهتنها استثناء نبوده بلکه با توجه به ساختارهای آن (سلسلهمراتبی و تمركز تصبمیمگیبری)
و نتایج حساس و حیاتی و سرنوشتساز تصمیمگیریها ،از اهمیت ویژهای نیز برخوردار مبیباشبد (رحبیم
زاده .)2:1363،یگانی كه دارای فرمانده و ستاد الیقتری بوده و سازماندهبی مناسببتبری را ارائبه نمبوده و
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برتری خواهد بود( رستمی.)206:1309 ،

با عنایت به تأكیدات مطرحشده در مستندات موجود سازمانی و اسناد باالدستی (اصبل  143بانون اساسبی،
اصل  144انون اساسی ،سند چشمانداز  25ساله كشبور ( ،)1302فصبل هشبتم بانون مبدیریت خبدمات
كشوری ( ،)1309بند  11سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه و بند  14سیاستهبای كلبی برنامبه پبنجم
توسعه و بند  22و  23برنامه ششم توسعه ،برنامه چهارم ابالغیه سیاستهبای كلبی نظبام اداری مرببوط ببه
نقشه راه اصالح نظام اداری ،بخشی از فرمان نیروی انسانی سال  1364ارتش) و از طرفی تغییرات محیطبی
بسیار فزاینده جهبانی در حبوزه مسبائل دفباعی و تهدیبدات منطقبهای و فرامنطقبهای و سبط پیییبدگی
جنگهای كنونی و دكترین دفاعی كشور و نص صری رآن كریم در آیه  95سبوره مباركبه انفبال (وَأَعِبدووا
لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن ُوَّةٍ) ،ارتقاء توان رزمی غیر فیزیکی از اهمیت باالیی برخبوردار مبیباشبد .لبذا موضبوع
طراحی الگوی مطلوب شایستگی فرماندهان راهبردی در راستای تقویت توان رزمی (غیر فیزیکی) نهاجبا ببا

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

پرسنل آن مؤمنتر باشند ،در جنگ ،از برتری چشمگیری برخوردار و یقیناً دارای بدرت جنگیبدن بیشبتر و

رویکرد جنگهای ناهمتراز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در اكثریت ریب بهاتفاق تحقیقات مطرح نظامی ،بعد نگرش و بینش در الگوهبای پیشبنهادی مبورد توجبه
بوده است .در این تحقیق ،با كمک مطالعات كتابخانهای و مصاحبههای انجامشده و با توجه به اهمیبت بعبد
بینشی و محیط جنگ ناهمتراز به تعیین شایستگیهای فرماندهان نهاجا پرداخته شد.
بر این اساس سوال اصلی پژوهش بهصورت زیر تنظیم شد.
الگوی شایستگی فرماندهان راهبردی نهاجا با رویکرد جنگهای ناهمتراز كدام است؟
همینین سؤالهای فرعی بهصورت زیر تدوین شدند.
 -1مؤلفههای هر یک از ابعاد شایستگی فرماندهان راهبردی نهاجا با رویکرد جنگهای ناهمتراز چیست؟
 -2تأریر هر یک از مؤلفههای شایستگی فرماندهان راهبردی نهاجا با رویکرد جنگهبای نباهمتراز چگونبه
است؟
 -3ابعاد شایستگی فرماندهان راهبردی نهاجا با رویکرد جنگهای ناهمتراز چیست؟
 -4تأریر هر یک از ابعاد شایستگی فرماندهان راهبردی نهاجا با رویکرد جنگهای ناهمتراز چگونه است؟
 -2رتبهبندی هركدام از ابعاد و مؤلفههبای شایسبتگی فرمانبدهان راهببردی نهاجبا ببارویکرد جنبگهبای
ناهمتراز چگونه است؟
 -9راهکارهای توسعه هر یک از ابعباد و مؤلفبههبای شایسبتگی فرمانبدهان راهببردی نهاجبا ببا رویکبرد
جنگهای ناهمتراز چیست؟
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مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
توان رزمی

توان رزمی یا درت رزمی درتی است كه در اختیار فرمانبده یبک یگبان ببوده و او مبیتوانبد از ایبن
درت برای از بین بردن دشمن و انجام مأموریت در میدان رزم استفاده نمایبد .عوامبل تبوان رزمبی ببه دو
دسته عوامل فیزیکی و عوامل غیر فیزیکی تقسیمبندی شده است (دهقان.)100:1361 ،
الف) عوامل فیزیکی :این عوامل كه وجود مادی دارند ،محسوس و ابل اندازه گیبری هسبتند و نقبش
اساسی را در توانایی یک یگان برای جنگیدن ایفا می كنند و شامل موارد زیر میباشند :یگبانهبای مبانوری،
آتشهای سازمانی ،آتشهای غیرسازمانی ،سایر عناصر پشتیبانی رزمی،پشتیبانی خدمات رزمی
ب) عوامل غیر فیزیکی :اگر دو یگبان نظبامی را در نظبر بگیبریم كبه از لحبال وسبایل و تجهیبزات و
جنگافزار از هر حیث یکسان و برابر باشند ،یا بهعبارت دیگر از نقطه نظر عوامل فیزیکی توان رزمبی كبامال
مشابه و یکسان بوده ولی از لحال شایستگیهای روحی و روانی ،افرادی كه هر دو یگان را سبازمان دادهانبد
و امورات آن را اداره میكنند ،متفاوت و متمایز باشند ،در این صورت تبوان رزمبی یگبانی بیشبتر و مبوررتر
است كه خصائل انسانی و روحی و روانی پرسنل آن برتر و ارزشمندتر باشد.
بنابراین یگانی كه دارای فرمانده و ستاد الیقتری ببوده و سبازماندهی مناسببتبری را ارائبه نمبوده و
پرسنل آن مومنتر ،با روحیهتر ،با انگیزهتر ،آموزش یافتهتبر ،شبجاعتبر ،مصبممتبر ،مقباومتبر ،باتجرببهتبر،
منضبطتر و نسبت به سنن ملی و ومی و مذهبی خود پایبندتر باشند ،از برتبری چشبمگیبری برخبوردار و
یقیناً دارای درت جنگیدن بیشتر و برتری خواهد بود.
اهم عوامل غیرفیزیکی توان رزمبی عبارتنبد از رهببری ،سبازمان ،ایمبان و اعتقباد ،انگیبزه و انضبباط،
آموزش ،حمیت سمتی ،سنن و آداب ملی و سایر مسائل مشابه (همان منبع.)261 ،
مفهوم جنگ ناهمطراز

جنگ ناهمتراز یک واژه نظامی است كه برای توصیف نوعی از جنگ استفاده میشود كه از طرفهبای
درگیر در آن از حیث فناوری و تواناییهای نظامی در جنگ در یبک سبط برار ندارنبد ،ببههمبین سببب
روشهای مورداستفاده آنان در جنگ علیبه یکبدیگر متفباوت از هبم اسبت (دانیبالی .)12 :1302 ،راهببرد
ناهمتراز ممکن است راهبردی ،سیاسی ،نظامی ،عملیباتی و تركیبباتی از همبه ایبن عوامبل باشبد (معاونبت
آموزش و نیروی انسبانی سبتاد مشبترپ سب،اه  .)29 :1304،در جنبگ نباهمتراز ،ببین نیروهبای نظبامی و
غیرنظامی تمایزی وجود ندارد (تمنایی  .)2 :1303،دمت مفهوم جنبگ نباهمتراز را براببر ببا بدمت خبود
45

مفهوم جنگ میدانند (معاونت آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد آجا  .)6:1309،آنجاییكه جبنس و نسبل

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

تهدید ناهمطراز است (افشردی و دیگران .)26:1364،با توجه به شرایط خاص حاكم بر محبیط جنبگهبای
ناهمتراز ،الزاماتی خاص بر اینگونه محیطها مترتب خواهد بود كه با در نظبر گبرفتن كلیبه ایبن الزامبات و
شرایط ،طراحی الگوی جامع و مطابق با ماهیت این جنگها مدنظر این پژوهش میباشد.
شایستگیهای منابع انسانی

شایستگی ،به حالت و كیفیت شایسته گفته میشود .سزاواری ،لیا ت و استحقاق داشتن از دیگبر معبانی
این واژه است (معین .)1310،152 ،ابلیت داشتن بهمعنای ابل ببودن ،الیبق ببودن ،اسبتعداد ذاتبی داشبتن،
برازندگی و شایستگی داشتن معنا شده است (شیخ.)9:1306 ،
2

برای اولین بار دیوید مک كلند 1در سبال  1613مفهبوم و معنبای شایسبتگی را ببه كبار ببرد (راربول ،
 .)01:2515بعد از مکكلند ،مک بر ،3بنیانگذار شركت خدمات خارجی ایباالتمتحبده مشباوری را ببرای
توسعه روشهای جدید كه بتواند عملکرد انسانی را پیشبینی كند ،درخواسبت كبرد (راربول و لینبدهولم، 4

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

درت و تواناییهای نظامی تهدیدگر و تهدیدشونده با یکدیگر تفاوتهای اساسی و زیربنایی داشته باشبند،

 .)65-152 :1666گامهای بعدی فعالیتهای مکكلند برای مفهوم شایسبتگی ،یبافتن روش مناسبب ببرای
اعمال كسبوكار اصلی بود( .سانگهی .)16:2551 ،2محبوبیبت و روا رویکبرد شایسبتگی در اوایبل دهبه
 1665به او خود رسید و هم اكنون نیز ادامه دارد و تأریرات زیادی را بر بسیاری از سازمانها داشبته اسبت
( رائی پور .)26:1302،عرفانی و دیانتی ( )1300شایستگی را در سبه سبط از یکبدیگر متمبایز كردنبد-1 :
سط فردی -2سط سازمانی  -3سط راهبردی (عرفانی و دیانتی.)25-19 :1300 ،
امروزه ،شایستگیها عمدتاً به ویژگیهبای موردنیباز ببرای توفیبق در شبغل یبا عملکبرد برتبر اطبالق
میشود .شایستگیها ،به رفتارهای هدفمند داللت دارد كه میتواند ناشبی از عناصبر زیبر باشبد (باببایی و
شیخ -1 :)21:1365 ،دانش و آگاهیها :معلومات شغلی ،اطالعات و تخصص مرتبط با شغل  -2ابلیبتهبا
یا مهارتها :توانایی انجام كارهای مبرتبط ببا اهبداف شبغلی  -3نگبرشهبا و ارزشهبا :ترجیحبات و یبا
مفروضات ذهنی فرد  -4ویژگیها :خصوصیات شخصیتی و نحوه واكبنش ببه شبرایط افبراد  -2انگیبزش:
امیال درونی و اشتیاق برای ا دام  -9نقشهای اجتماعی :برداشت دیگران از افراد.
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در یک جمعبندی توسط بویاتزیس ،)2550( 1ابعاد شایستگی (ازجمله شایستگیهبای مبدیریتی) در 9
گروه به شرح زیر جا گرفته است -1 :دانش و معلومات حرفهای  -2مهارتها  -3ویژگبیهبای شخصبیتی
 -4نگرش و بینش  -2اعتبار حرفهای  -9اعتبار عمومی.
چهار طبقه اول ابلیتها را میتبوان ابعباد فبردی شایسبتگیهبای مبدیریتی و  2مؤلفبه اخیبر را ابعباد
اجتماعی این شایستگیها دانست (ابوالعالیی و غفاری .)20- 21:1309 ،همینین شایستگیهبا را مبیتبوان
به سطوح مختلف تقسیم كرد -1 :شایستگیهای پایه  -2شایسبتگیهبای متمایزكننبده  -3شایسبتگیهبای
كلیدی (محوری) ( رایی پور.)95-26: 1302،
از نظر نگارندگان ،ابلیت به آن دسته از ارزشها ،دانش ،ویژگیهبای شخصبیتی و مهبارتهبا اطبالق
میشود كه وجود آن در یک فرد به رفتارهایی منجر میشود كه موجبات عملکرد برتبر شبغلی او را فبراهم
میآورد .ابلیتها غالباً بهصورت رفتار ،ابلمشاهده هستند.
رویکردهای بسیاری برای شناسایی شایستگیها و توسعه مدل برای یک سبازمان وجبود دارد .اس،نسبر
نیز در خصوص شایستگیهای موردنیاز ،دو تقسیمبندی به شرح ذیل ارائه نموده است -1 :شایسبتگیهبای
موردنیاز كه مهارتها ی ضروری را برای حدا ل عملکرد در یبک كبار و یبا انجبام یبک ومیفبه مشبخص
میسازد -2 .شایستگیهای برتر كه بر اساس آنها نتبایج ببهدسبتآمبده بباالتر از میبانگین و نشباندهنبده
عملکرد باالتر است (اس،نسر.)16 :2559،
یوكل نیز در سال  2559با توجه به تحقیقات گسترده ،راهبردهبای تعیبین شایسبتگی را ببه پبنج طبقبه
دستهبندی نمود -1:راهبرد ویژگیهای بنیادی فردی :كدام ویژگیهای شخصیتی ،انگیزههبا ،مفباهیم ذهنبی،
مهارتها و ارزشها موجب بروز رفتارها و عملکردهای برتر رهببران موفبق جهبان مبیشبود -2 .راهببرد
رفتاری :ویژگیهای بنیادی فردی برای رسیدن به عملکرد برتر مدیریت الزم اسبت ولبی كبافی نیسبت-3 .
راهبرد ا تضایی (فرایند محور) :بر اهمیت عوامل مؤرر بر مو عیت تأریر دارد -4.راهببرد تبأریرات بدرت :در
این رویکرد ،تأریر درت و اختیار در مبدیریت مبؤرر موردبررسبی برار مبیگیبرد -2.راهببرد تركیببی :در
سالهای اخیر محققان به این نتیجه رسیدهاند كه تركیب  4رویکرد فوق برای تعیین شایستگیهای مبدیریتی
و رهبری میتواند مفید باشد (یوكل .)309-411: 2559 ،نگارندگان با مطالعه دو رویکرد مشهور (اس،نسبر

2

2559،16،و یوكل )411-2559،309 ،3بر نوعی رویکرد تركیبی متمركز شدهاند .جبدول شبماره  1برخبی از
مهمترین تحقیقات نظامی مرتبط را نشان میدهد.
45

1

Boyatzis
Spencer
3
Yukl
2

محققین

)1

رستمی ()1309

)2

رحیم زاده ()1363

)3

داعا ()1365

)4

حبیبی ()1301

)2

توسعه مدل زوزیا ()2550

)9

ارتش رژیم اشغالگر ()1304

)1

ارتش انگلیس ()2554

)0

غالمی ()1363-1361

)6

وزارت دفاع آمریکا ()2550

نگرش و بینش ،ویژگیهای شخصبیتی و اصبالت خبانوادگی ،مهبارتهبای
موردنیاز ،ابلیت نظامی ،سازمانی
نگرش و بینش ،ویژگیهای شخصبیتی و اصبالت خبانوادگی ،مهبارتهبای
موردنیاز
ویژگیهای شخصیتی و اصالت خانوادگی ،مهبارتهبای موردنیباز ،دانبش و

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

ردیف

ابعاد

آگاهی ،ابلیت نظامی ،سازمانی
نگرش و بینش ،ویژگیهای شخصبیتی و اصبالت خبانوادگی ،مهبارتهبای
موردنیاز ،دانش و آگاهی ،ابلیت نظامی ،سازمانی،
نگرش و بینش ،سازمانی ،فردی ،بینفردی
نگرش و بینش ،ویژگیهای شخصیتی و اصالت خانوادگی ،دانبش و آگباهی،

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

جدول شماره  :6تحقیقات نظامی پیرامون طراحی الگوی شایستگیهای فرماندهان نظامی (محققین)

ابلیت نظامی ،سازمانی ،فردی
نگرش و بینش ،ویژگیهای شخصیتی و اصالت خبانوادگی ،ابلیبت نظبامی،
سازمانی ،فردی
نگرش و بینش ،مهارت موردنیاز ،دانش و آگاهی ،ابلیت نظامی
ابلیت نظامی ،سازمانی ،فردی ،مهارتهای موردنیاز

همانگونه كه در جدول باال مشخص گردیده است ،تقریباً در اكثریت ریب بهاتفاق تحقیقات
مطرح نظامی ،بعد نگرش و بینش در الگوهای پیشنهادی مورد توجه بوده است .در این تحقیق ،با
كمک مطالعات كتابخانهای و مصاحبههای انجامشده و با توجه به اهمیت بعد بینشی و محیط جنگ
ناهمتراز به تعیین شایستگیهای فرماندهان نهاجا پرداخته شد .شایان ذكر است در هیچكدام از
مطالعات غیرنظامی مرتبط با موضوع (مدلهای شایستگیهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی،
ابلیتهای مدیران در وزارت نیرو ،شایستگیهای مدیران شركت م،نا و شایستگیهای سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران 35 ،مورد پژوهشهای مهم خار از كشور در دو گروه دانشگاهی
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و سازمانی) و حتی در بیش از  15مورد مطالعات مرتبط نظامی داخل و خار از كشور ،الگوهای
شایستگی فرماندهان راهبردی در رابطه با جنگهای ناهمتراز بررسی نشده است.
روششناسی تحقیق

این تحقیق بر اساس هدف ،توسعهای ،از نظبر نبوع اسبتفاده ،كباربردی و از نظبر افبق زمبانی،
تحقیقی مقطعی است .هدف در این نوع تحقیقات ،توسعه و بهبود روشها ،ابزار ،كاالهبا ،خبدمات
یا ساختارهاست (حافظ نیا .)22:1300 ،همینین در این تحقیق از نوعی روش آمیخته استفاده شده
است .پژوهشهای آمیخته پژوهشهایی هستند كه با اسبتفاده از تركیبب دو مجموعبه روشهبای
تحقیق كمی و كیفی به انجام میرسند (جانسون و انووگبزی .)14-21 :2554،
با توجه به اینکه در این تحقیق ،محقق درصدد زمینهیابی درباره مو عیت نامعین میباشد ،برای
این منظور ابتدا به گردآوری دادههای كیفی میپردازد؛ در مرحله بعدی ،محقق مبیتوانبد از طریبق
گردآوری دادههای كمی ،سئوالها را مورد آزمون رار دهد ،بر این اساس ،طرح تحقیبق حاضبر در
الب طرحهای تحقیق آمیخته اكتشافی رار میگیبرد .روش گبردآوری اطالعبات در ایبن تحقیبق،
میدانی و اسنادی میباشد كه ابزار مورد نظر در هر یک به ترتیب مصاحبه و پرسشنامه ببرای روش
میدانی و بررسی اسناد و مدارپ ،مطالعات كتابخانهای و فبیشببرداری ببرای روش اسبنادی ببوده
است .نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان با روش تحلیل محتوای كیفبی در  3مرحلبه (كدگبذاری
باز ،كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابی) انجام و الگوی مربوطبه در فباز كیفبی ارائبه گردیبده
است .كل دوره زمانی تحقیق  12ماه و در یگانهای ستادی و صفی وا ع در مركبز (تهبران) نهاجبا
انجام پذیرفته است .جامعبه آمباری تحقیبق در مرحلبه طراحبی الگبو شبامل نخبگبان و خبرگبان
دانشگاهی و نظامی و در مرحلبه سبنجش  ،كلیبه فرمانبدهان یگبانهبای مسبتقل و غیرمسبتقل در
محلهای راهبردی بوده است .روش نمونهگیری در مرحله طراحی الگبو روش گلولبهبرفبی و در
مرحله آزمون آن از روش طبقهای تصادفی استفاده شده است( .حافظ نیا .)120:1300،حجم نمونبه
با استفاده از فرمول كوكران تعداد  122نفر محاسبه گردید .برای تحلیل دادههبا در بخبش طراحبی
الگو از روش تحلیل محتوای كیفی و در بخش اعتبارسنجی الگبو ،از آمبار توصبیفی و تحلیلبی ببا
استفاده از نرمافزار اسپیاساس و اسمارت پیالاس استفاده شده است.
تحلیل مصاحبه با روش کدگذاری

56

در این بخش دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان ،با استفاده از روش كدگذاری مورد تحلیل
رار میگیرد .این دادهها كه از مصاحبه عمیق با  12نفر از خبرگان نهاجا استخرا شدند ،طبی سبه

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

های حاصل از آن به شرح جدول شماره  2ارائه شده است.
جدول شماره :9الگوی شایستگیهای فرماندهان راهبردی نهاجا با رویکرد جنگ های ناهمتراز
مؤلفه

بُعد

اخالقمداری متناسب با سازمان (ارتش)
فردی

ویژگیهای ذاتی همسو با شرایط جنگهای ناهمتراز
شناختی پیرامون صحنه عملیات
تواناییهای فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب جنگ ناهمتراز
ارتباطی و هدایت در محیطهای عملیاتی

بینفردی

پرورش ابلیتهای نظامی موردنیاز
مدیریت بینفردی و تیمها در مأموریتهای محوله
مدیریت در جنگهای ناهمتراز

مرتبط با سازمان و محیط

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

مرحله (كدگذاری باز ،كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابی) تحلیل گردیدند كبه ابعباد و مولفبه

مهارتهای سازمانی ویژه نهاجا
مدیریت دانش جنگهای ناهمتراز
فرا سازمانی (محیط)
مهارتهای ادراكی

بینشی

تفکر سیستمی
بصیرت و والیتمداری در صحنه عملیات
دوراندیشی و تفکر راهبردی

یافتهها و تجزیهو تحلیل دادهها
الف :یافتههای تحقیق

بر اساس اطالعات جمعآوریشده از پرسشنامه ،بیشترین و كمترین فراوانبی مرببوط ببه یگبان
خدمتی ،به ترتیب یگان های عملیاتی ( 91درصد) و آموزشی ( 33درصد)؛ برحسب درجه سرهنگ
( 44/1درصد) و سرتیپ  9/9( 2درصد)؛ برحسب سوابق كاركنان بین  22تا  35سال ( 22درصبد)
و بین  25تا  22سال ( 10/4درصد)؛ برحسب مدرپ تحصیلی ،كارشناسی راهبردی ( 44/1درصبد)
و كارشناسی ( 19/2درصد) ،برحسب سن بین  45تا  25سال ( 21/6درصبد) و بباالتر از  25سبال
( 6/2درصد)؛ برحسب درجه شغلی سرهنگی ( 91/2درصد) و سرلشکری ( 1/6درصد) بود.
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ب :تجزیه و تحلیل یافتهها
بررسی نرمال بودن دادهها

برای آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون كولموگروف_اسمیرنوف استفاده شد (اگر آماره آزمون
بزرگتر مساوی  5/52باشد ،لذا دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال اسبت ،وجبود
نخواهد داشت) .با توجه به جدول شماره  3توزیع دادهها برای همه متغیرها نرمال میباشد.
جدول شماره  :9آزمون نرمال بودن دادهها
ابعاد مدل پژوهش

مقدار آماره

سطح معناداری

شایستگیهای بینفردی

5/160

5/195

شایستگیهای فردی

5/120

5/152

شایستگیهای مرتبط با سازمان و محیط

5/112

5/212

شایستگی بینشی

5/122

5/351

یافتههای استنباطی

مدلیابی پیالاس در سه مرحله صورت میپذیرد -1 .مدل اندازهگیری از طریبق تحلیبلهبای
روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی  -2مدل ساختاری بهوسیله برآورد مسبیر ببین متغیرهبا -3
برازش كلی مدل (هالند.)162-254 :1666 ،
ارزیابی مدل اندازهگیری

مدل اندازهگیری یا مدل درونی روابط بین سنجهها (متغیرهای مشاهده شده) یک سبازه (متغیبر
پنهان) و خود آن سازه را بررسی میكند (داوری و رضبازاده .)39:1362 ،ابتبدا الزم اسبت روایبی
سازه مورد مطالعه رار گیرد .برای تأییبد روایبی سبازه و پایبایی در نبرمافبزار اسبمارت پبیالاس
شاخصهای ذیل بررسی میشوند :ضریب آلفای كرونباخ :مقادیر باالتر از  5/1نشباندهنبده سبط
مطلوب پایایی میباشد (كرونباخ .)261-334 :1621 ،مقدار ضریب پایایی ساختاری :1این ضبریب
از صفر تا یک متغیر است كه مقادیر باالتر از  5/1پذیرفتبه مبیشبود (وتزلبز 2و همکباران:2556 ،
 .)111-162ضرایب بارهای عاملی :اگر این مقدار برابر یبا بیشبتر از  5/4باشبد ،نشباندهنبده ایبن
مطلب است كه واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر
بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری اببل ببول اسبت (هالنبد .)162-254 :1666،میبانگین

56

1 Composite Reliability
2 Wetzels

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

پذیرفته میشود (فورنل و الركر .)36-25 :1601،2درجدول  4مقادیر در سط مطلوبی رار دارند.
جدول شماره  :4مقادیر میانگین واریانس استخراجشده و پایایی ساختاری و آلفای کرونباخ
ابعاد

میانگین واریانس

پایاااااایی

استخراجشده

ساختاری

آلفای کرونباخ

شایستگیهای بینفردی

0/146

0/214

0/249

شایستگیهای فردی

0/199

0/219

0/219

شایستگیهای مرتبط با سازمان و محیط

0/191

0/217

0/219

شایستگیهای بینشی

0/144

0/216

0/211

معیار فورنل-الركر :اشاره دارد كه ریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده شبده هبر سبازه ،بایبد
بزرگتر از مقادیر همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد .نتایج ماتریس فوق برای هبر یبک از

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

واریانس استخرا شده :1مقدار این ضریب نیز از صفر تا یک متغیر است كبه مقبادیر بباالتر از 5/2

ابعاد بینفردی ،فردی ،سازمانی و بینشی به ترتیب  5/5،13/19 ،5/11و  5805محاسبه شد كه نتبایج
حاصله ،نشاندهنده تحقق كامل معیار مذكور میباشد.
ارزیابی مدل ساختاری

مدل ساختاری نشان دهنده روابط میان سازههای مدل میباشبد .ضبریب تعیبین :3ارتبباط ببین
مقدار واریانس شرح دادهشده یک متغیر پنهان را با مقدار كل واریانس ،سنجش مبینمایبد .بدرت
پیشبینی مدل :4این معیار درت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .اندازه تأریر :2به بررسی تبأریر
ابل توجه یک متغیر نهفته مستقل روی یک متغیر وابسته میپردازد (كوهن. )44:1600،
جدول شماره  :1مقادیر شاخص ضریب تعیین ،قدرت پیشبینی مدل و مقادیر اندازه تأثیر
متغیرها

ضریب تعیین

قدرت پیشبینی مدل

اندازه تأثیر

شایستگیهای بینشی

0/229

0/92

0/44

شایستگیهای فردی

0/222

0/92

0/90

شایستگیهای مرتبط با سازمان و محیط

0/222

0/96

0/99

شایستگیهای بینفردی

0/229

0/49

0/69

)1 Average Variance Extracted (AVE
2 Fornell-Larcker
3 R Squares
4 Stone-Geisser criterion
5 Effect Size
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آماره تی :اگر مقدار آماره تی بزرگتر از در مطلق  1/69گردد ،در سبط اطمینبان  62درصبد
روابط بین متغیرها معنادار میباشند (حنفیزاده و زارع .)21-19 :1361 ،همبانطبور كبه در شبکل
شماره  1مشخص است ،تمامی روابط در سط  62درصد معنادار میباشند.

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش در حالت معنیداری ضرایب

ارزیابی مدل کلی

مدل كلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیبری و سباختاری مبیشبود و ببا تأییبد ببرازش آن،
بررسی برازش در یک مدل كامل میشود .برای برازش كلی مدل تنها یک معیار بهعنوان جیاواف1
استفاده میشود .این معیار توسط تننهاوس 2و همکاران ( )2554ابداع گردیبد (داوری و رضبازاده،
 .)61:1362مقدار جیاواف برای مدل پژوهش حاضر  5/201محاسبهشده است كه نشان از ببرازش
وی مدل حاضر دارد.
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و مدل كلی میتوان به بررسی سبؤاالت
پژوهش پرداخت .محققین بر این باورند كه ضریب مسیر بزرگتر از  5/1یبک میبزان مشخصبی از
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1 Goodness of Fit
2 Tenenhaus

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

در حالت ضرایب مسیر نشان داده شده است.

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

تأریر در مدل را نشان میدهد (حنفیزاده و زارع .)21-19 :1361 ،در شکل شماره  2مدل پبژوهش

شکل شماره  :9مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر

در جدول  9نتایج آزمون سئواالت بر اساس مقادیر آماره تی و ضریب مسیر مشخص است.
جدول شماره  :1بررسی روابط مدل پژوهش
سئوال

شایستگی

رابطه دارد با

1

بینشی

شایستگی فرماندهی

مستقیم

2

فردی

شایستگی فرماندهی

مستقیم

5/213

3

مرتبط با سازمان

شایستگی فرماندهی

مستقیم

5/291

29/319

شایستگی فرماندهی

مستقیم

5/242

0/114

4

بینفردی

جهترابطه

ضریب مسیر

مقدار تی

نتیجه آزمون

5/265

13/211

تائید

13/190

تائید
تائید
تائید
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اولویتبندی مؤلفههای تحقیق

جهت اولویتبندی مؤلفهها از ضرایب مسیر استفاده شد .همانگونه كه در جدول شماره  1نیبز
مشخص گردیده است ،با توجه نتایج حاصبله ،شایسبتگیهبای بینشبی ببا ضبریب مسبیر ، ./265
شایستگی فردی با ضریب مسیر  ، ./213شایستگی مرتبط با سازمان و محیط با ضریب مسبیر./291
و نهایتاً شایستگی بینفردی با ضریب مسیر  ./242بهترتیب حائز رتبه های اول تا چهارم در سبط
ابعاد مرتبط با شایستگی های فرماندهان راهبردی با رویکرد جنگهای ناهمتراز گردیدند.
جدول شماره  :7اولویتبندی مؤلفه تحقیق
متغیرهای تحقیق

ضرایب مسیر

رتبه

شایستگیهای بینشی

5/265

1

شایستگیهای فردی

5/213

2

شایستگیهای مرتبط با سازمان و محیط

5/291

3

شایستگیهای بینفردی

5/242

4

به دنبال اولویتبندی ابعاد شایستگی های فرماندهان راهببردی ببا اسبتفاده از بارهبای عباملی
حاصله مورد اشاره در جدول شماره  ، 1مولفه های تحقیق نیز با بهره گیری از همان شیوه (بارهای
عاملی) به شرح جدول شماره  0رتبه بندی شده اند.
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ابعاد با اولویت

بصیرت و والیتمداری در صحنه عملیات

./433

1

شایسبببتگیهبببای

دوراندیشی و تفکر راهبردی

./321

2

بینشی

تفکر سیستمی

./359

3

مهارتهای ادراكی

./352

4

ویژگیهای ذاتی همسو با جنگهای ناهمتراز

./331

1

شایسبببتگیهبببای

اخالقمداری متناسب با آجا

./310

2

فردی

شناختی پیرامون صحنه عملیات

./242

3

تواناییهای فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب

./165

4

مهارتهای سازمانی ویژه نهاجا

./322

1

مدیریت دانش در جنگهای ناهمتراز

./352

2

مدیریت در جنگهای ناهمتراز

./294

3

فرا سازمانی (محیط)

./100

4

ارتباطی و هدایت در محیطهای عملیاتی

./201

1

مدیریت بینفردی و تیمها در مأموریتها

./211

2

پرورش ابلیتهای نظامی موردنیاز

./251

3

شایسبببتگیهبببای
مببرتبط بببا سببازمان
نظامی و محیط
شایسبببتگیهبببای
بینفردی

مؤلفه با اولویت

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

بار عاملی

رتبه

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

جدول شماره :9اولویتبندی متغیرهای تحقیق بهطور جداگانه

با توجه به نتایج تحقیق ،الگبوی مفهبومی نهبایی تحقیبق كبه در آن كلیبه ابعباد ،مولفبه هبا و
شاخصهای مرتبط با هر مولفه با لحال اولویت های بدست آمده در تحقیق بهشرح شکل شبماره 3
در صفحه بعدی ارائه می گردد.
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شکل شماره  :9الگوی مفهومی نهایی تحقیق

همانگونه كه در شکل شماره  3مشخص است ،ابعباد شایسبتگی فرمانبدهان راهببردی نهاجبا
بهترتیب اولویت ،شایستگی بینشی ،فردی ،مرتبط با سازمان نظامی و محیط و بینفبردی مبیباشبد.
اولویتبندی مؤلفههای شایستگی مرتبط با هر بُعد (با لحال بار عاملی) نیز در شکل مشخص شبده
است .شاخصهای مرتبط با هر یک از مولفهها نیز در شکل بهترتیب اولویت مشخص شده است.
55

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

نتایج آزمون نشان میدهد كه در بین ابعاد شایستگی فرماندهان نهاجا ،بُعبد بینشبی در اولویبت
اول بوده و سایر ابعاد (فردی ،مرتبط با سازمان نظامی و محیط ،بینفردی) در اولویبتهبای بعبدی
رار دارند .در بُعد شایستگیهای بینشی ،مؤلفه بصیرت و والیتمداری در صحنه عملیبات ،بیشبتر
از سایر مؤلفه ها مورد توجه بوده است و مؤلفه مهارتهای ادراكی پایینترین میبزان را در سبازمان
بهخود اختصاص داده است.

البته نتیجه حاصله در خصوص مؤلفههای این بُعد با نتایج برخبی مهبمتبرین مطالعبات بلبی
(مهارتهای مدیریتی از دیدگاه كاتز ( ،)1614مهبارتهبای مبدیریتی از دیبدگاه گبریفین (،)1665
مهارتهای مدیریتی از دیدگاه كونتز ( ،))1622به دلیل عدم بومی نظریات مذكور و عبدم تعریبف
مؤلفه بصیرت در بین آنها ،مطابقت آنچنانی وجبود نبدارد .تقویبت مؤلفبههبای بعبد بینشبی كبه
مهمترین آنها ،مؤلفبهی بصبیرت و والیتمبداری درصبحنه عملیبات اسبت؛ در سبط فرمانبدهان

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

نتیجهگیری و پیشنهاد

راهبردی و حتی فرماندهان میانی و عملیاتی میتواند نتایج بسیار ارربخشی در ارتقباء تبوان رزمبی
نهاجا به همراه داشته باشد.
در بُعد شایستگیهای بینفردی ،مؤلفه ارتباطی و هدایت در محیطهای عملیاتی ،بیشتر از سایر
مؤلفهها موردتوجه بوده و مؤلفه پرورش ابلیبتهبای نظبامی موردنیباز ،پبایینتبرین میبزان را در
سازمان به خود اختصاص داده است .بنابراین نیاز است تا به شاخصهای مرتبط با مؤلفهی ارتباطی
و هدایت در محیطهای عملیاتی در سط فرماندهان راهبردی ،بیشازپیش پرداخته شود.
در بُعد شایستگیهای مرتبط با سازمان نظامی و محیط ،مؤلفه مهارتهای سازمانی ویژه نهاجبا،
بیشتر از سایر مؤلفهها مورد توجه بوده است و مؤلفه فراسازمانی (محیط) پبایینتبرین میبزان را در
سازمان به خود اختصاص داده است .با توجه به فناورمحور بودن نهاجا و نتیجه ببهدسبتآمبده در
این تحقیق ،نیاز است تا در سط فرماندهان راهبردی نیز ،توجه خاصی به ارتقاء سط مهارتهای
سازمانی ویژه نهاجا داده شود.
در بُعد شایستگیهای فردی ،مؤلفه ویژگیهای شخصیتی/ذاتی همسبو ببا شبرایط جنبگهبای
ناهمتراز ،بیشتر از سایر مؤلفهها مورد توجه بوده و مؤلفه تواناییهای فیزیکی و غیرفیزیکی متناسب
با جنگهای ناهمتراز ،پایینترین میزان را در سازمان به خود اختصاص داده است .به نظر میرسبد.
با توجه به اهمیت باالی شاخصهای مؤلفه ویژگیهای ذاتی فرماندهان راهببردی در ارتقباء تبوان
رزمی نهاجا در جنگهای ناهمتراز كنونی ،شایسته است مسئولین مدیریت منابع انسانی  ،در حبوزه
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كارمند یابی ،جذب و استخدام كاركنان با نگرشی راهبردی ،شاخصهبای ایبن مؤلفبه مهبم را ببا
اولویت بیشتری مدنظر رار دهند.
پیشنهادها

الف) همانگونه كه در باال اشاره شبد ،الزم اسبت جهبت ارتقباء ،بهببود و توسبعه میبزان شایسبتگیهبا و
ابلیتهای مدیریتی و فرماندهی فرماندهان نهاجا در راستای ارتقاء توان رزمی كشبور و بالنبدگی آن ،ببه دو
امر مهم در نظام مدیریت منابع انسانی سازمان توجه شود.
 -1استفاده از ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مستخرجه در این تحقیبق جهبت ارزیبابی عملکبرد مبدیران و
فرماندهان راهبردی و طراحی نظامی پویا و متناسب با جنگهای ناهمتراز جهت شایسبتهگزینبی و حفبظ و
توسعه فرماندهان شایسته در سازمان
 -2طراحی ،تدوین و اجرای دورههای آموزشی متناسب با ابعاد و مؤلفههای مستخرجه از ایبن تحقیبق و در
صورت لزوم بهرهگیری از سایر ابعاد و مؤلفههای مستخرجه از طریق نیازسبنجیهبای علمبی جهبت رشبد
كمی و كیفی سط ابلیتهای مدیران و فرماندهان سازمان جهت مقابله با تهدیدات موجود در جنبگهبای
ناهمتراز فعلی و آینده.
ب) طراحی الگوی شایستگیها بهصورت چند سطحی (فردی ،گروهی (صبنفی ،ببینفبردی) ،سبازمانی و
فرا سازمانی) با در نظر گرفتن روابط بین متغیرها.
) طراحی الگوی شایستگیها در سطوح مختلف سازمانی (سط عالی ،میانی ،عملیاتی) با در نظر گبرفتن
تأریر و تأرر شایستگی هر یک از سطوح فوق بر دیگری.
د) بررسی و طراحی الگوی شایسبتگیهبای سبطوح مختلبف مبدیریتی و فرمانبدهی در سبط نیروهبای
زیرمجموعه آجا و ستاد كل نیروهای مسل ) طراحی و پیادهسازی الگوهبای شایسبتگی فرمانبدهان و سبایر
سطوح مدیریتی موردنیاز ،ببا رویکردهبای مختلبف (جنبگهبای تركیببی و هیبریبدی ،سبایبری ،عملیبات
مشترپ ،عملیات روانی).
ه) بررسی ،تدوین و بسترسازی نظامهای موجود مدیریت منابع انسانی ببرای اجرایبی نمبودن مبؤرر نتبایج
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حاصل از طراحی الگوی مطلوب شایستگیهای سطوح مختلف فرماندهی و مدیریتی.

توان رزمی با رویکرد جنگهای ناهمتراز

متغیرهای مکنون در طراحیهای موردنظر.

با در نظر گرفتن اولویتهای حاصله در بین ابعاد و مؤلفههای تحقیق و مشخص شدن میزان اهمیبت ابعباد
بینشی و در بین مؤلفههای بُعد بینشی ،مؤلفه بصیرت و والیتمداری در صحنه عملیات ،نیاز است تا توجبه
اصلی برنامهریزان و مدیران منابع انسانی و مسبئوالن راهببردی سبازمانهبای نظبامی ببر جبذب ،آمبوزش،
پرورش و توسعه همهجانبه بعد بینشی و در رأس آن مؤلفه بصبیرت و والیبتمبداری در ببین فرمانبدهان
آینده جنگهای ناهمتراز ،متمركز باشد .در پایان پیشنهاد میشود مقاله حاضر در سایر نیروها و سبازمانهبای
زیر مجموعه نیروهای مسل انجام شود.

الگوی عملیاتی سنجش شایستگی فرمانبدهان راهببردی در راسبتای ارتقباء

ی) وزندهی به هركدام از اجزای مختلف موجود در الگبو و تعیبین ضبرایب اهمیبت متغیرهبا ببهویبژه
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